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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
двадцятої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради  Управління апарату 
Кіровоградської міської 

ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про внесення змін до графіка прийому виборців 
депутатами Кіровоградської міської ради в громадських 
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій 

2141 Управління апарату 
Кіровоградської міської 

ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

3.  Про затвердження на посаді Дьячука С.С. 1955 Відділ кадрової роботи Саінсус О.Д., 
міський голова 

4.  Про доповнення плану діяльності Кіровоградської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік 

2028 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління  

5.  Про внесення доповнення до Положення про управління 
економіки Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року 
№ 208 

2042 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління  

6.  Про внесення змін та доповнень до додатків 2, 3 Програми 
розвитку м.Кіровограда до 2015 року, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня  2012 року № 1172 

2131 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління  
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7.  Про створення комунального підприємства „Агентство 

розвитку м. Кіровограда” Кіровоградської міської ради та 
затвердження його Статуту 

2011 
(повторно) 

Управління економіки Василенко І.М., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

8.  Про доповнення Програми інвестиційної діяльності          
м. Кіровограда на 2012 рік 

2012 
(повторно) 

Управління економіки Василенко І.М., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

9.  Про внесення змін до Положення про управління освіти 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 221 

2038 Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

10.  Про внесення змін до Положення про управління розвитку 
транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради     
від 24 лютого 2011 року № 218 

2041 Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Гонтарь О.А., 
начальник управління  

11.  Про затвердження Положення про управління по 
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради у новій редакції 

2048 Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та 

побутового 
обслуговування 

населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління  

12.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24 лютого 2011 року № 216 „Про затвердження 
Положення про відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради” 

2051 Відділ сім’ ї та молоді Байрамова М.А., 
т.в.о. начальника відділу 

13.  Про внесення змін до Положення про службу у справах 
дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради     
від 27 січня 2011 року № 119 

2052 Служба у справах дітей 
виконавчого комітету 

Сисак І.О., 
начальник служби 

14.  Про затвердження Порядку залучення коштів замовників 
до пайової участі у розвитку інфраструктури           
міста Кіровограда 

1999 
(повторно) 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління  

 

15.  Про введення мораторію на виділення земельних ділянок 
для будівництва гаражів на прибудинкових територіях 
багатоповерхових будинків 

2049 Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління  
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16.  Про затвердження Положення про управління охорони 

здоров’я Кіровоградської міської ради 
2021 Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління  
17.  Про внесення змін до Статутів закладів охорони здоров’я 

комунальної власності міста 
2022 Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління  
18.  Про внесення змін до Статуту комунального закладу 

„Центральна міська лікарня м. Кіровограда” та 
затвердження Статуту у новій редакції 

2023 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

19.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1145 („ Про затвердження 
Програми розвитку житлово–комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2012 рік”) 

2015 
(повторно) 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

20.  Про внесення змін до Положення про Головне управління 
житлово–комунального господарства Кіровоградської 
міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 199 

2055 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

21.  Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
„Теплоенергетик”, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 06 червня 2001 року № 1016 

2056 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
22.  Про надання одноразової грошової допомоги громадянам 

міста Кіровограда 
2138 Відділ 

соціальної підтримки 
населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

23.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1165 „Про затвердження 
Програми управління комунальним майном на 2012 рік” 

2054 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

24.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28 березня 2012 року № 1428                
„Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності м. Кіровограда, які підлягають приватизації” 

2047 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

25.  Про надання згоди на передачу з комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда приміщень по    
вул. Дворцовій, 5/5 

2053 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 
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26.  Про продаж Бродському О.А. земельної ділянки по 

вул. Гоголя (у дворі житлового будинку № 91/46) 
2057 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про продаж ФОП Куліш Р.О. земельної ділянки по 
вул. Жовтневої революції, 2/30 

2058 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про продаж Шлєєнкову О.Ю. земельної ділянки по 
пров. Декабристів, 5 

2059 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про продаж ТОВ „Ельдорадо” земельної ділянки по 
вул. Великій Перспективній, 31/36 

2133 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

30.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по 
вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 30) 

2060 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

31.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Дніпровській 
(напроти ринку „Ідеал-плюс”), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

2061 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

32.  Про затвердження земельної по вул. Жовтневої 
революції (біля будинку № 37/16), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

2062 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Московській 
(на зупинці громадського транспорту „Лелеківське 
кладовище” в напрямку до центру міста), право оренди на 
яку набувається на аукціоні 

2063 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

34.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Московській 
(на зупинці громадського транспорту „Лелеківське 
кладовище” в напрямку з центру міста), право оренди на 
яку набувається на аукціоні 

2064 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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35.  Про затвердження земельної ділянки по просп. 

Університетському (біля гуртожитку № 3), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

2065 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (98 пунктів) 

2066 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про передачу громадянам  міста безоплатно у 
власність земельних ділянок по пров. Курінному, 29 

2067 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах (17 пунктів) 

2068 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про затвердження проектів землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок громадянам                    
м.Кіровограда (21 пункт) 

2069 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про передачу Гудименко О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Осмьоркіна (напроти 
будинку № 8) 

2070 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про передачу Лизуновій Т.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Горохова (біля          
будинку № 15) 

2071 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про передачу Пирку В.І. у власність земельної ділянки 
по пров. Харківському, 9 

2072 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про передачу УМВС України у Кіровоградській 
області земельної ділянки по просп. 
Університетському (біля будинку № 25) 
 

2073 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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44.  Про передачу ПАТ „Державна продовольчо-зернова 

корпорація України” у постійне користування 
земельної ділянки  по вул. Варшавській, 90 

2074 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про передачу КП „ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” земельної 
ділянки по вул. Енергетиків, 20-а 

2075 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання Бульбі Т.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Аксьонкіної (біля домоволодіння № 55) 

2076 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про надання Буліч Н.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Петра Левченка (біля ділянок №№ 32, 34, 36) 

1671 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про надання Гарькавому Ю.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-п 

2077 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про надання Гурковському Ю.Л. та Гурковській О.М. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 83-в 

2078 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання ФОП Заболотній В.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Лінія 10-а, буд. № 53 

2079 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання Зубу В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-г 

2080 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про надання Кобзаренку О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Герцена, 18 

2081 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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53.  Про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному, 29 

2082 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про надання Меланченку П.Г. дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського, 81 

2083 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про надання ФОП Орлову М.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кримській, 16-а 

2084 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про надання Сибірцеву Є.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Арсенія 
Тарковського, 57/82 

2085 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про надання Старіченко Ю.Ю. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 36 

2086 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про надання Твердоступ А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 45 

2087 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про надання Тонконоженко Г.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Курганній, 46 

2088 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання Усенко А.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Шевченка, 3 

2089 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про надання Філіпенко В.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Куйбишева (біля насосної) 

2090 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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62.  Про надання Целуйку О.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Гастелло, 12 

2091 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про надання Шерпаковій В.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Прирічній, 91 

2092 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про надання КП „Ритуальна служба-спеціалізований 
комбінат комунально-побутового обслуговування” дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в районі Далекосхідного кладовища 

2093 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про надання ПАТ „Державна продовольчо-зернова 
корпорація України” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Покровській, 8 

2094 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання відділу культури і туризму 
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Водоп’янова, 60 

2095 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в районі вулиць Пушкіна та Артема 

2096 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про надання ПАТ „Науково-виробниче підприємство 
„Радій” дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  по вул. Волкова 

2097 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про надання обласному виробничо-технічному центру 
стандартизації і метрології якості продукції дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Аерофлотській, 17 
 
 

2098 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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70.  Про надання ТОВ „ДУКАТ” дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Садовій, 43 та вул. Габдрахманова, 46 

2099 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про надання ТОВ „СПАР –ЦЕНТР” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 21-а 

2100 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-а 

2101 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної 
ділянки по просп. Університетському, 25-в 

2102 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про передачу Дзюбаку А.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 11/11 

2103 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про передачу Дорош Л.Й. в оренду земельної ділянки 
по вул. Покровській, 1/73 

2104 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про передачу Зборовському О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 30 

2105 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про передачу Колісник М.С. в оренду земельної 
ділянки по вул. Фрунзе, 16/32 

2106 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про передачу Кравченку А.М. в оренду земельної 
ділянки по пров. Курінному, 29 
 
 

2136 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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79.  Про передачу Новіцькому С.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Покровській, 50 
2107 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про передачу Орлику В.А. в оренду земельної ділянки 
по вул. Вербицького, 31 

2108 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про передачу компанії „БАЙРАСС КОЛСАЛТАНТС 
ЛІМІТЕД” в оренду земельної ділянки по                                 
вул. Шевченка, 18-а 

2109 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про передачу ТОВ „ЕПІЦЕНТР Н” в оренду земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 8 

2110 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про передачу ПФ „ПЕТРОЛІУМ-СЕРВІС” в оренду 
земельної ділянки по вул. Дзержинського, 47 

2111 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про передачу СУРП „СОЮЗ-ЦЕНТР” в оренду 
земельної ділянки по вул. Добровольського, 2-к 

2112 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля 
будинку № 7) 

2113 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про передачу  ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки на перехресті вулиць Робочої та 
Жуковського 

2114 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про передачу ТОВ „ЕПСІЛОН” в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 17/10 
 
 

2115 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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88.  Про передачу ТОВ „Агрогідромаш”, ТОВ „Ельворті 

Т”, ПрАТ „Піраміс”, ПрАТ „Гідросила Груп” в оренду 
земельної ділянки по вул. Орджонікідзе, 7 

2116 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(10 пунктів) 

2117 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про розірвання договорів оренди земельних ділянок  
(8 пунктів) 

2118 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 16.12.2005 № 1619 („ Про розгляд звернень 
фізичних осіб з питань регулювання земельних відносин”)  

2119 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 18.02.2010 № 3286 („ Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок”)  

2120 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.02.2011 № 244 („ Про надання ЗАТ "АгроДар” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Авіаційній, 68”) 

2121 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.10.2011 № 898 „Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам міста Кіровограда” 

2122 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 жовтня 2011 року № 969 („ Про надання 
Дочірньому підприємству „Кіровоградський облавтодор” ПАТ 
„ Державна акціонерна компанія „ Автомобільні дороги 
України” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Генерала                
Родимцева, 102-а”)  

2123 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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96.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 28.03.2012 № 1454 „Про передачу              
Мотлух Л.В. у власність земельної ділянки по           
пров. Криничуватому, 8” 

2124 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2012 № 1583 „Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам міста Кіровограда” 

2125 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2012 № 1659 („ Про надання  
ТОВ „Міжнародна концертна група” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
по вул. Дворцовій, 1”)  

2037 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2012 № 1665 („ Про надання Чайці О.Ф. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою шляхом зміни 
цільового призначення земельної ділянки по вул. 40-річчя 
Перемоги, 82-а”)  

2126 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 05.06.2012 № 1775 („ Про передачу Баркару О.М. в 
оренду земельної ділянки по вул. Кропивницького, 6”)  

2127 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26.06.2012 № 1825 („ Про затвердження земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова (напроти будинку № 20, 
корп. 1), право оренди на яку набувається на аукціоні”)  

2128 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський 
бюджет на 2012 рік” 

2144 Фінансове управління 
 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

 

103. Про звільнення від орендної плати                               
ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА” 

2135 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Василенко І.М., 
заступник міського 

голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради 
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104. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2011 року № 78 „Про структуру, загальну 
чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради 
та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради”  

2027 Відділ кадрової 
роботи 

Василенко І.М., 
заступник міського 

голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради 

105. Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда          
від 15.10.2012 № 2-8171 вих-12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1255 
„Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Ковальовій Г.М.”  

2145 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда          
від 15.10.2012 № 2-8172 вих-12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1256 
„Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Ізрайлян О.Т.”  

2146 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда          
від 15.10.2012 № 2-8173 вих-12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1257 
„Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Хайченко С.Ю.”  

2147 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда         
від 15.10.2012 № 2-8174 вих-12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1258 
„Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Хайченку О.І.”  

2148 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда  
від 15.10.2012 № 2-8175 вих-12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1260 
„Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Смоліній Т.В.” 
 

2149 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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110. Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда          

від 15.10.2012 № 2-8176 вих-12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1259 
„Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Смоліну Ю.П.” 

2150 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда         
від 15.10.2012 № 2-8177 вих-12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1261 
„Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Коріню О.В.” 

2151 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

112. Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда         
від 15.10.2012 № 2-8178 вих-12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 18.11.2008 № 1636 
„Про передачу земельних ділянок в районі проїзду 
Підлісного” 

2152 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


